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Høstauksjonen 17. oktober ble avlyst
Jeg må derfor beklage hva jeg skrev i forrige nr, at "Høstauksjonen på Kjenn skole den
17. oktober går som planlagt." Det gjorde den ikke, av grunner alle kjenner til. Noen
hadde levert forhåndsbud, og disse ble tatt til følge når det gjaldt foreningens egne
gjenstander, og budet var akseptabelt. Vi hadde ikke kapasitet til å auksjonere en og en
gjenstand på nettet.
Ragnar Tellefsens radiomuseum
De fleste av oss i NRHF har vel blitt klar over at i Arendal befinner det seg et privat
radiomuseum av dimensjoner. Ragnar Tellefsen (1339) er gammel skipstelegrafist og
senere forretningsmann med radio- og elektronikkfirma i hjembyen Arendal.
Etterhvert ble han pensjonist og startet like så godt sitt eget radiohistoriske museum.
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For oss utenforstående virker det som han har ubegrenset plass, og kan ta imot nesten
alt av utrangert radio- og elektronikkutstyr. Hans policy er at han ikke kjøper noe, men
tar imot det han får. Hvis han får noe han ikke har interesse av eller har fra før, blir
dette gitt bort til noen som vil ha.
I alle fall, Ragnar tok utfordringen jeg ga han i forrige nr, og har sendt meg bilder og
informasjon om skipsradioutstyr, som nok er hans spesielle interesseområde. Dette
setter jeg stor pris på og vil i dette nummer begynne presentasjonen av hans
skipssendere.
Ragnar har skrevet artikler i HH før, i nr 108, 109, 110, 113 og 115 og har
amatørsignaturen LA1UH.
Tusen takk for dette Ragnar, og jeg håper du kan bli en temmelig fast bidragsyter
igjen, med bilder og stoff fra ditt museum. (Kanskje vi kan kalle det Ragnars Hjørne?)
PLANLAGTE VIKTIGE DATOER FOR NRHF 2021
9. februar
16. februar
9. mars
6. april
13. april
20. april
4. mai
29. mai

Deadline HH153
Frist for forslag til årsmøtet
Pakkedag HH153
Deadline HH154
Årsmøte
Påmelding til vårauksjonen
Pakkedag HH154 og auksjonslista
Vårauksjon

24. august
7. september
21. september
16. oktober
26. oktober
30. november
7. desember

Deadline HH155
Påmelding til høstauksjonen
Pakkedag HH155 og auksjonsliste
Høstauksjon
Deadline HH156
Pakkedag HH156
Julemøte

Disse datoer kan være usikre, spesielt auksjonsdatoene. Årsmøtet bør vi kunne ta på
nettet.
Da sier jeg god jul og et godt nytt år til alle sammen, vær forsiktig, og unngå smitte!
TMN
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Arnfinn Moe Manders, nrhf nr.3, (LA2ID)

Vårt medlem nr. 3, Arnfinn Moe Manders døde av hjerneslag 13.oktober i år, 88 år
gammel.
Første gang jeg møtte Arnfinn var i 1979, året etter Tandberg-konkursen. Vi jobbet
begge to på EB i hver vår avdeling, jeg hadde skrevet et innlegg i firmaavisen om
ideen til å starte en norsk radiohistorisk forening, og kort etter kom Arnfinn til mitt
kontor og sa: "Jeg blir med". Dermed var vi i gang. Den historien videre er godt kjent.
Arnfinn har vært radiointeressert hele livet. Han fortalte at han allerede som liten gutt
begynte å tigge radiodeler i radioverksteder og -butikker. Senere ble det radiobygging
og eksperimentering. Like etter krigen var det mulig å få tak i ex-tysk som han som
tenåring eksperimenterte mye med. Når han ble litt eldre dro han til USA og tok
universitetsutdannelse i elektronikk der. Etter det, et stykke ut i 50-årene, jobbet han
for IBM med tidlig transistorteknikk. Han ble amerikansk statsborger, men vendte
tilbake til Norge hvor han etterhvert kom inn i EB.
I NRHF har han hele tiden vært aktiv bl. annet som styremedlem og kasserer, og i
lokalet i Mekanikerveien 32 fikk han sitt eget verksted-rom hvor han skulle være
konsulent for radiotekniske spørsmål og problemer. Selv om det rommet ble så
overfyllt med apparater og prosjekter at det knapt var plass til folk, var det mange som
fikk hjelp.
Etter hvert ble Arnfinn skrøpelig til bens og vi så han sjeldnere og sjeldnere. Men
hodet var i orden.
Det siste livstegn vi har fra Arnfinn er et innlegg i forrige nr, av bladet: "NRHF og
Korona pandemien". Han foreslo at foreningen startet internett-treff en gang i
måneden, slik at flest mulig medlemmer over hele landet (verden) kunne møtes til prat
og diskusjon om radiotekniske og -historiske tema i Koronatiden. Ingen dum ide, vi får
håpe at noe slikt kan gjennomføres.
Arnfinn etterlater seg et barnebarn og fem oldebarn. Vi lyser fred over hans minne.
Tore Moe Namsos
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Tre tidlige relestasjoner i Telemark.
Av Kåre Kristiansen (739)

Bilde 1. Kontrollbordet til relestasjon satt i drift i Porsgrunn 9/1 1926.
I april 1923 ble de første offisielle kringkastingsforsøk i Norge gjort. Da de ble
midlertidig avsluttet, startet noen gutter i Drammen piratradio som ble stengt av
politiet vinteren 1924. Alminnelig tillatelse til å "sette op og benytte radiomottagerapparater” ble først gitt av Telegrafstyret 7. juli 1924 og fra 15. desember kom det i
gang ordinære sendinger fra Oslo. På generalforsamling 12. februar 1925 ble A/S
Kringkastingsselskapet dannet med en aksjekapital på 350.000 kr og det ble anskaffet
en Marconisender på 1,5 kW som ble satt opp i telegrafbygningen i Oslo sentrum, og
29. april 1925 begynte regulær kringkasting fra Oslo. Allerede da var det klart at det,
selv med en betydelig sterkere sender i Oslo, ikke kunne oppnås brukbare lytterforhold med krystallmottaker i distriktene Rjukan, Notodden, Porsgrunn, Fredrikstad og
på Opplandene. Feltstyrkemålinger var utført som viste at det burde settes opp
relestasjoner for å dekke disse stedene, og 2/4 1925 ble det besluttet å kjøpe inn to
relestasjoner som ble satt opp ved Rjukan og Porsgrunn. 5/3 1926 ble det besluttet å
anskaffe to kraftigere stasjoner til Fredrikstad og Porsgrunn.
Men før de offisielle sendingene kom i gang i Telemark, hadde skiensavisa Varden,
den 20/2 1923 arrangert en demonstrasjon av det de kalte ´trådløs telefon og
Magnavox høyttaler´. Senderen var plassert i avisas redaksjon med antenne til brannstasjonen rett over gata. Publikum var samlet i Festivitetens festsal noen hundre meter
unna med mottaker og høyttaler plassert oppe på scenen og antenne strukket til en av
kirketårnene like ved. Det ble gitt tre demonstrasjoner, delvis med program fra et
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improvisert studio i avisens lokaler og delvis med forsøk på å ta inn program fra
England. På de to første demonstrasjonene fikk en ikke inn England på grunn av
atmosfæriske forstyrrelser og en båt som sendte ut telegrafisk S.O.S. På den tredje
demonstrasjonen fikk man inn sang og musikk fra London. Det lokale programmet
bestod av sang med pianoakompagnement (Den Helliga Staden og Ave Maria) og
bl.a. Solveigs Sang på fiolin. Noen trekkspillnumre ble også avspilt. Programmet ble
avsluttet med at en av avisens medarbeidere leste «Sidste Nytt». I en artikkel i Varden
28/6 1973 ble det hevdet at dette var Skandinavias første kringkasting av nyheter.
Rjukan.

Bilde 2. Studio for å lage lokale program. Tatt
i bruk 1927 med privat finansiering.

17/10 1925 ble landets første
offisielle relestasjon satt i drift på
Rjukan. Det var en 50W sender fra
Western Electric. Denne ble 20/3
1927 byttet ut med den litt kraftigere senderen fra Porsgrunn og den
gamle ble overført til Notodden. I
forbindelse med den offisielle
åpningen 22/3 av den nye senderen,
ble et to timer langt program med
musikk av Wagner og taler av
lokale dignitærer overført på
riksnettet. Fordi lysbueovnene til
Hydro enda var i drift på denne
tiden, var området mye plaget av
radiostøy.

Nedre Telemark.
20/2 1923, to måneder før sendingene fra Oslo startet, arrangerte som beskrevet,
skiensavisa Varden en demonstrasjon ved å sende fra et studio i kontorene sine til tre
fulle hus i Festiviteten i byen. I 17. maitalen samme året ble det påpekt at man levde i
en trådløs tid: «En tid hvor luften er fylt av elektriske bølger og er fylt av deilige
sange båret gjennem atmosfæren fra verden derute. Vi lever i en tid hvor jazzorkestermusikk trommer på husveggene og foredragene dirrer i kveldsmørket. Foredrag fra alle Europas hjørner. Den trådløse går sin seiersgang gjennem verden og den
er også kommet hit til vår lille by». 9/1 1926 startet regelmessige sendinger fra
Skiensfjordens Mekaniske Fagskole der programmet i hovedsak ble overført på
telefon fra Oslo. Se bilde 1 av kontrollbordet og bilde 3 av antenna.
I følge Varden 9/4 1926 ble den første barnetimen som ble sendt på riksnettet sendt
fra Porsgrunn 8/4. Første sending på riksnettet av folkemusikk ble også sendt fra
Porsgrunn i mai 1927 (Banksjef A Haugan i Heddal Sparebank på hardingfele).
Beliggenheten av skolen, nede ved Porsgrunnselva, gjorde at mottakerforholdene i
nabobyen Skien, litt lenger opp ved elva, var dårlige. Derfor ble stasjonen allerede
året etter flyttet til et høyere beliggende sted mellom byene, Borgeåsen. Denne sende-
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ren ble satt i drift 10/1 1927 og sendte på 600 kHz. Samtidig ble senderen byttet ut
med en sender på 700W fra Telefunken. Senderen fra Porsgrunn ble flyttet til Rjukan
og senderen derfra flyttet til Notodden.

Bilde 3. 20m høye master med ruseantenne på taket av Skiensfjorden
Mekaniske Fagskole.
Notodden.
Juleaften 1926 ble en sender på 50W
fra Wester Electric satt i drift på 645
kHz. Den kom fra Rjukan som da
hadde fått den første senderen fra
Porsgrunn. Offisiell åpning fant sted
21/3 1927 med stor fest dagen etter.
De hadde da 850 betalende lyttere
hvorav 700 var forhåndstegnet. Bilde
5 viser kontrollrommet for senderen.
Stasjonen på Notodden hadde en
driftig bestyrer, Ragnvald Pedersen,
som også var landets første lisensierte
Bilde 4. Betjeningsrommet på Notodden.
radioamatør. Et eksempel på hans
tiltaksevne, er at han med sin selvbygde kortbølgemottaker 23/2 1927 mottok sending
fra USA. Senere sendte han mottatte program ut over senderen på Notodden og over
telefonlinje til andre sendere i Norge.
Også lytterne på Notodden var mye plaget av radiostøy fra Hydros lysbueovner.
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Lytteropplevelser.
Disse relestasjonene fikk i hovedsak sine program fra
Oslo over telefonlinje, men de kunne også lage egne
program. At det lokalt kunne uttrykkes misnøye med
programmene fra Oslo, vises klart i denne notisen fra
Rjukan Arbeiderblad 27/10 1925.

Rjukan Arbeiderblad 27/10 1925.

Programmet fra Oslo varte den første tiden gjerne fra
19:15 til 22:15 fire dager i uken og onsdag, lørdag og
søndag fra 18 til 24. I tillegg kom utsendelse av
gudstjeneste søndag foremiddag og på hverdager
børsnoteringer og priser på landbruksprodukter, også på
foremiddagen. Avgiften for kringkastingsbevis var i
1926 kr. 20,00 for et år.
Når uerfarne lyttere hengte
opp antenner, førte det til
bekymring hos det lokale
kraftselskap. De annonserte
intenst i lokalavisene med
veiledning og advarseler
som dette eksemplet fra
Porsgrunn Dagblad, januar
1926.

Vanlige krystallmottakere som Smaaen og Onkel B kostet på den tiden i overkant av
kr.20 og hodetelefoner litt mindre. Det var også lavfrekvensforsterkere å få kjøpt. En
ettrørs forsterker med høyttaler kostet kr.120 og oppover. En typisk reaksjonsmottaker kostet kr.100, reserverør kr.15 og 90V batteri kr 30. Feil innstillt, gikk disse
apparatene i selvsving, noe som førte til hyling i alle mottakere i nabolaget. Det
kunne igjen føre til leserbrev i lokalavisen med ganske hissig ordbruk. Et stort
framskritt var det da Jan Wessel Radiofabrikk AS lanserte Radionette R3 i 1927. Det
var Europas første mottaker for drift fra lysnettet. Den kostet kr.150. For mer
opplysninger om aktuelle mottakere fra den tiden, henvises til artikkel av Bjørn
Lunde i Hallo Hallo nr. 96. Disse prisene er hentet fra annonser i lokalavisene i
Telemark fra den aktuelle tiden.
Typisk månedslønn for en funksjonær var i 1926 kr 300 og timelønn for en fabrikkarbeider i mekanisk industri mellom kr 1.50 og kr 1.90 (Norges Offisielle Statistikk,
Lønninger 1925-1926.) Matvarer for en arbeiderhusstand utgjorde litt over 40% av
brutto inntekt, og drikkevarer, tobakk, husleie, lys, brensel, klær og skatter til
sammen rundt 40%. De tilsvarende tallene for en funksjonærhusstand var begge et
par prosent under 40%. (Norges Offisielle Statistikk, Husholdningsregnskap
1927-1928.)
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En mottaker med forsterker, batteri og høyttaler kostet altså omlag 2/3 av brutto
månedslønn til en funksjonær, eller opp mot det dobbelte av det husstanden brukte
månedlig til mat.

Noen annonser fra lokalaviser i distriktet i januar 1926.
For videre informasjon om tidlig kringkasting i Norge, vises til:
• http://www.la9dl.no/Norske%20kringkastere/sendere-privkring.html
• http://www.la9dl.no/Norske%20kringkastere/sendere-AM.html
• https://www.nb.no/nbsok/nb/0e5690a8353c7c103947d5fd349c5158.nbdigital?
lang=no
• Hallo-Hallo! Kringkastingen i Norge 1920-1940, Hans Fredrik Dahl
Takk til Asbjørn Moen for bidrag med stoff fra Notodden og til bibliotekene i Skien
og Porsgrunn for hjelp til å finne fram i lokalaviser fra distriktet.
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Annonse fra EB på mottakeren VRL 1 samt bilde av denne med røret montert på
toppen. Her er også et utklipp fra Aftenposten (?) over radioprogrammet fra Oslo
Radio en dag i 1924. Samme program gikk jo ut fra relestasjonene i Porsgrunn og
Rjukan.

12

Hallo Hallo nr 152

1968: Ærespris til Jan Wessel i Radionette
Av tidligere eksportsjef i Radionette norsk radiofabrikk, Fredrik C. Hildisch
26. april 1968 ble Jan Wessel tildelt ærespris på årsmøtet i Norges TekniskNaturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) for sin innsats ved etableringen av
radiofabrikken Radionette i slutten av 20- årene og for sin pionerinnsats på
radioindustriens område.

Jan Wessel 1969
Teknisk innsats uten teknisk skoleutdannelse
Jan Wessel introduserte den første integrerte nettdrevne radiomottaker (Radionette
R3, 27. september 1927) i Europa. Og den senere systematiske oppfølging med
introduksjon av nye tekniske resultater på 1930-, 1950- og 1960-tallet.
Jan Wessel hadde ingen vanlig teknisk utdannelse, han var selvlært, fikk sine
kunnskaper gjennom arbeid på radiofeltet i en periode med økonomisk depresjon
og mismot. Han hadde en urokkelig tro på at det skulle være mulig å etablere en
levedyktig norsk radioindustri. På det tidspunkt var den tekniske undervisning
dårlig og det tekniske miljøet manglet.
Personlig ledet han bedriftens tekniske virksomhet, utvikling av nye produkter og
Hallo Hallo nr 152
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opplegget av selve produksjonen. Introduksjonen av reiseradioen på det norske
markedet (Kurér i 1950) og egenutvikling av televisjonsmottakere. Han brakte sin
fabrikk frem til en ledende stilling i Norge.
Ovennevnte var endel av begrunnelsene til æresprisen som formannen i
forskningsrådet, direktør Erik Anker, brukte i sin tale ved overrekkelsen av prisen.
Direktør Anker sa videre at arbeidsutvalget i NTNF har konstatert at prestasjonen
som skal honoreres ikke skal ligge for langt bak i tid. Jan Wessel er fortsatt
personlig med på å legge forholdene til rette i sin bedrift på en dynamisk og
progressiv måte med nye produkter.
Høstet stort bifall
Prisutdelingen ble hilst med stort bifall og rosende taler hvor mange kjente
personer var til stede. Det var 16 kandidater til æresprisen det året.
Jan Wessel hadde med seg to av sine nærmeste medarbeidere i Radionette. Det
er fra den ene av disse to jeg har fått skriftlige opplysninger fortalt i denne
artikkelen, om begivenhetene i NTNF og senere i Norske Radiofabrikanters
Forbund.
Det Jan Wessel antagelig satte mest pris på i sin virksomhet var nok at han
fikk Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråds ærespris.
Men at han fikk denne æresprisen var ikke noe han snakket om i fabrikken. I
Radionettes bedriftsavis «Kuréren» er ikke æresprisen nevnt med et eneste ord.
Hvorfor? Det kan det ikke gis noe svar på! Kanskje så Wessel det som en helt
personlig og privat sak, og private ting holdt han vekk fra bedriften. Det er min
antakelse.
I dag er det ett forskningsråd
NTNFs ærespris ble årlig utdelt i perioden 1966-92. Jan Wessel var den 3.
kandidaten som fikk denne æresprisen.
Den årlige prisen fra NTNF var å regne som en institusjon. Derfor benevnes
prisen som «Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds ærespris».
Mellom 1946 og 1987 var det fem forskjellige forskningsråd i Norge. Norges
Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd var det eldste, opprettet i 1946. I 1993
ble de fem slått sammen til ett forskningsråd: Norges Forskningsråd.
Episode i Norske Radiofabrikanters Forbund (Fabrikantforbundet)
Fabrikantforbundet ble dannet i 1934 sammen med et patentkontor som hjalp
medlemmene når det gjaldt patenter og patentavgifter.

14

Hallo Hallo nr 152

De to norske selskapene Radionette og Tandbergs Radiofabrikk var med sine eiere
sterkt engasjert i Fabrikantforbundet. Andre medlemmer i forbundet var de fleste
andre norske radioprodusenter og utenlandske selskaper som hadde radiofabrikker i
Norge, for eksempel Philips og Standard Telefon og Kabelfabrikk/ITT.
Følte Vebjørn Tandberg seg forbigått?
På den tradisjonelle årsmøtemiddagen i Fabrikantforbundet noen måneder senere
der både NRKs og Telegrafstyrets toppledelse var til stede, spurte Vebjørn
Tandberg hvorledes det kunne ha seg at nettopp Wessel hadde fått denne
æresprisen. Det ble stille i forsamlingen, for spørsmålet kom uventet og skapte
forbauselse hos de fremmøtte. Allerede under ankomsten hadde flere gratulert
Wessel med æresprisen.
Fabrikantforbundets direktør Jens Cl. Nickelsen svarte da på Tandbergs spørsmål
at forbundet hadde foreslått Jan Wessel, Willy Simonsen (Simrad) og Vebjørn
Tandberg til prisen, men at det var styret i NTNF som hadde valgt å gi Wessel
æresprisen. Vedtaket var enstemmig i Forskningsrådet å gi Jan Wessel denne æren.
Ble virkelig Vebjørn Tandberg forbigått?
Hva kan konkluderes om utdelingen av denne æresprisen? Vebjørn Tandberg ble
utdannet ved NTH i Trondheim i 1930 på svakstrømlinjen. Han arbeidet som
assistent ved Fysisk institutt ved NTH med høyttalerteknikk.
I januar 1933 startet han Tandbergs Radiofabrikk i Oslo. Den første tiden
produserte fabrikken høyttalere (for salg til andre norske radiofabrikker) og en
batterimottaker. Det er fem år etter at Jan Wessel kom i gang med Radionette.
Den profesjonelle båndopptaker/magnetofon ble utviklet i Tyskland før og under
2. verdenskrig av AEG/Telefunken.
I løpet av 1952 lanserte Tandberg sin første båndopptaker. Det var omtrent to år
etter at norske Proton hadde utviklet en norskprodusert båndopptaker, i 1950.
Protons båndopptakere ble benyttet av NRK under vinter-OL i februar 1952.
Det var båndopptakere som gjorde Tandbergs Radiofabrikk kjent over hele
verden, en internasjonal suksess i flere tiår.
Om Vebjørn Tandberg eventuelt følte seg forbigått, så må det i så fall settes inn i
en slags sammenheng. Tandberg var å regne som en rikskjendis på den tiden. Det
var ikke Wessel. På det tidspunkt hadde Tandbergs Radiofabrikk også gått forbi
Radionette i størrelse, målt i antall ansatte og omsetning. Tandberg følte seg
antakelig høyt rangert over Wessel i kjendisstatus. Han hadde grep på media.
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Å ha kjendisstatus kan forsterke de høye tanker man har om seg selv. I en tildeling
av en ærespris med flere fastlagte retningslinjer er det i hovedsak dette regelverk
som bestemmer hvem som skal få tildelt en ærespris.
Såre følelser fra tidligere tider
Heller var det Tandbergs eget syn på Wessel i hendelser etter at han hadde
etablert Tandbergs Radiofabrikk i 1933 som igjen kom til overflaten. Da
hadde nemlig Wessel avvist å bruke hans høyttalere i Radionettes produkter.
Det hadde naturligvis Wessel rett til å bestemme selv.
Vebjørn Tandbergs såre følelser fra tidligere tider overfor Jan Wessel kom også
tydelig igjen frem under fusjonsdrøftelsene i 1972!
Æresprisen
Vebjørn Tandberg burde ha holdt seg for god til å stille spørsmål om tildelingen
av æresprisen. Han ble ikke forbigått, mener jeg er en trygg konklusjon.
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Fotografi av familien Wessel
(Fra Fredrik Hildisch’ arkiv)

FamilienWessel
Øverst fra venstre: Jan, Andreas, Ernst I (som kadett på Krigsskolen), Peter.
Nederst til venstre: Maria, Henrik, Ernst II, Svend, Frieda.

I forrige nr av bladet (HH151) hadde Fredrik Hildisch en artikkel:
«5 Wesselbrødre – pionerer i forskjellige tekniske bransjer».
I ettertid sendte forfatteren meg et fotografi av Wesselfamilien. Dette hører absolutt
med i denne sammenheng, og vi ser det her.
En usedvanlig talentfull familie alle sammen. Foreldrene må ha vært det de også.
(red)
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”Madagaskar” i Radionette.
Av tidligere eksportsjef i Radionette norsk radiofabrikk, Fredrik C. Hildisch
Alle kvadratmeterne måtte utnyttes! Det er Harald Bakke (1929-2020) som forteller
til meg om dette merkelig rommet ”Madagaskar”. Harald Bakke var i Kr. Augustgaten 15 fra 1955 til han i 1958 flyttet til tv-avdelingen på Sinsen. Han var i noen år
klubbformann i produksjonsselskapet A/S Jan Wessels radiofabrikk Radionette. De
ansatte i produksjonen var organisert i Jern & Metall. Bakke sluttet kort tid etter at
bedriften flyttet til Sandvika.
Den tidligere teaterscenen i lokalet til tidligere Masken Teater i Kr. Augustgaten 15
ble fra 1946 brukt til å montere forsterkeranleggene, også de høye ”rack”. Foran
scenen, til høyre, lå kontoret og laboratoriet til formann, ingeniør Aage Løkke (også
konstruktør av forsterkere på den tiden – de såkalte Løkke-forsterkere), og midt foran
scenen lå verkstedet til Ingolf Svendby som reparerte forsterkere.
Scenen var tilgjengelig fra en liten dør og opp en trapp til scenegulvet, forteller
Bakke videre. Selve scenen var dekket med en vegg ut mot salen. Sceneteppet var der
ikke. Rommet ”Madagaskar” lå ca. tre meter over scenegulvet og Kurér-kabinettene
ble heist opp og ned med tauverk. ”Madagaskar” var et lite rom og en ”hønsestige”
førte opp til ”Madagaskar”. Der satt montør Jens Westerås alene og viklet antennetråd rundt trekabinettene til Kurér. Kabinettet var montert på et stativ og kunne dreies
rundt for hånden. Harald Bakke legger til: ”Jens var et underlig syn der han satt med
pipa i munnen, med hodet på skakke og sveivet kabinettet rundt med høyre hånd.
Antennetråden var hengt opp på en rull over hodet hans.
En annen kollega, den ”fikse” Odd Gravdahl, som ellers satt og viklet transformatorer, fikk montert en motor til Jens, slik at arbeidet hans gikk mye lettere og
akkordfortjenesten hans gikk til værs. Odd fikk senere en belønning av Jan Wessel
for god innsats. Navnet ”Madagaskar” fikk selvfølgelig rommet, fordi det lå
bortgjemt - langt og høyt vekk fra de andre i produksjonen.
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"Bilder fra Modellkammeret på Jørstadmoen"
(Foto: Tore Moe Namsos)
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Tre gode bøker
Anmeldt av redaktøren
Lærebok i elementær radioteknikk, av Dick Gjerding, 1961.
Dette er 4. opplag av boka som kom ut første gang i 1948.
Her får du en meget god innføring i elementær radioteknikk, spesielt om vanlige
kringkastingsmottakere fra rør-tiden.
Forfatteren skriver litt om elektrisitetslære, radiomateriell og teori. Det er litt om lfforsterkere, tilbakekobling, krystallapparat, reaksjonsmottakere,
superhetrodynmottakere, måleinstrumenter, byggebeskrivelser osv. (Ikke mekaniske
byggebeskrivelser).
Siste del av boken omhandler amatørsendere, for de som vil bygge en komplett
amatørstasjon med 40-50 talls teknologi.
NRHF var så heldige at vi for noen år siden fikk overta restopplaget, og vi har fortsatt
noen på lager.
Boka kan bestilles hos oss og koster kr.100,- + porto.
Volund, Norsk Teknisk Museums årbok fra 1980.
Boka er på 150 sider hvorav de første 84 sidene er en artikkel skrevet av vår gamle
nestor Kaye Weedon. Temaet hans er «Elektronrørets Historie».
Her har Kaye nedlagt mye arbeid, kanskje flere år.
Han starter med vacuumteknikk og glassblåsing, som var grunnlaget for alle radiorør.
Så er han innom Crookes, Wehlnelt m.fl. med katodestrålerør.
Etter dette kom Edison, Fleming, DeForest og Langmuir. Robert von Lieben blir
grundig omtalt. Etter hvert kom det industriell produksjon av elektronrør i gang bl.
annet av Western Electric, Telefunken, Siemens osv.
Han fortsetter helt til historien om TV-rør og Røntgen-rør som også er en viktig del
av historien.
Denne årboka har vi dessverre ikke til salgs, men ved å kontakte NTM er det
antagelig hjelp å få.
The Invisible Weapon, Telecommunications and International Politics 18511945, av Daniel R. Headrick, 1991.
Dette er ikke en teknisk bok, men den gir en glimrende beskrivelse av de politiske
forhold og konsekvenser helt fra telegrafkablenes tid på midten av 1800-tallet til
WW2 med radiokommunikasjon, koder og chiffer. Det er en fryd å lese den og det er
vanskelig å legge fra seg når man først har begynt.
Her er det utrolig mye telekommunikasjonshistorie og internasjonal politikk.
Boka kan fortsatt bestilles fra Oxford University Press som trykker opp boka på
forespørsel (Print on demand). Den koster levert hjemme i Norge ca. 1300 kr. Men
den er verd det.
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VLF-stasjonen SAQ på lufta igjen.
Av Hans Sæthre (88)
I Grimeton ved Varberg var det den 24. oktober igjen sendinger fra det imponerende
anlegget til radiostasjonen SAQ. Det er meget interessant å forsøke å høre signalene på
17,2kHz. Senderantennen er meget imponerende rent fysisk, men ikke særlig effektiv
grunnet den lange bølgelengden. Antennen består av 6 stk. 127m høye master. Det er
380m mellom hver mast. På toppen er det 12 tråder som fungerer som en kapasitiv
topload, mellom hver mast går det en vertikal tråd som jordes med stor avstemt induktans.
Dette er de egentlige strålende elementer og antennen er således vertikal polarisert.
Alexsanderson lyktes slik med å få ned antennemotstanden og antennestrømmen opp.
Strålingsretningen er 90 grader på masteretningen. Plasseringen i Grimeton ble valgt fordi
de mente det var viktig at signalene hadde helt fritt leide over havet til RCA sin stasjon på
Long Island. De beregnet dette som den korteste frie vei, altså storsirkelrute og det var
viktig at signalene gikk fri og nord av Danmark, syd for Norge og Nord for Skottland. I
dag ser vi nok litt annerledes på bølgeutbredelsen i dette frekvensområdet. Effekten på
senderen er på 200kW.
Mottagerstasjonen lå i
Kungsbacka ca. 50km nord for
Grimeton. Her var antennen en
Beverage på 13km. Den var
konstruert med to tråder i riktig
retning på 9m høye tremaster.
De hadde problemer med støy
på Kungsbacka så mottakersiten
ble etterhvert flyttet.

K9AY Loop-antenne ute i hagen. (Beamantennen i bakgrunnen tilhører en annen radioamatør)

Kartskissene viser VLF-bølgens ferd over atlanterhavet. Legg merke til hvordan banen
stort sett følger en storsirkel utenom Danmark, Norge og De Britiske øyer.

Saqtrack 1
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Saqtrack 2

Saqtrack 3

Saqtrack 4
26

Satelittbilde over Grimeton-området.
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Fra livet i foreningen

Auksjonspublikum

Bæregjengen
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Jan Helge, Just og Roar Veum

Rolf og Stian
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Stian Kristiansen

Terese
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Norske Rytmekonger

Lars Lundheim

Finn Amundsen og Bjørn Gunnar Smestad

Rolf
Riise

Torbjørn Herstad
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Standard skipsradiosender,
MF, CT og HF: SU 7374.
Av Ragnar Tellefsen
Standard Radio AB, var et svensk
selskap, eid av ITT, stiftet i 1938,
beliggende ved Bromma,
Stockholm. Denne senderen er fra
1948, og har vært på hvalfangst i en
hvalskytterbåt inntil ca 1966. Den
sender A1 telegrafi, A 2 modulert
telegrafi og A 3 telefoni.
1972 kom den, sammen med 7
andre båter til Grimstad for
opphugging.
Jeg kjøpte samtlige sendere, kalte
sammen villige radioamatører, og
demonterte og heiste i land de store
(1,7 mtr høye) og tunge (130 kg)
kabinettene.
Og solgte samtlige.
Så gikk det 35 år, og en av kjøperne
ringte meg for å høre hvordan han
skulle bli kvitt den store senderen –
huset var solgt…
Sitt stille – sa jeg, jeg er der om et
par timer.
Så hentet jeg denne hjem, liggende
på tilhenger uten støtdempere – på
humpete bygdevei. Da hadde
senderen ikke vært brukt på over 25
år.

SU7374 rack

Jeg fikk den i hus – og koblet opp: Alt virket!! – og gjør det fortsatt, uten service! –
Og alt er originalt.
Det er jo en fantastisk solid og flott konstruksjon, og det er spesielt å kikke gjennom
inspeksjonsvinduet for å se på de fire 866A likeretterrør. Disse har kvikksølv inni, og
når røret varmes opp lyser det blått – og enda mye mer når jeg trykker inn nøkkelen!

Hallo Hallo nr 152

31

I HF utgang står ett stk 813, som drives av 807.

Nederste etage åpnet
Den har også en heftig LF/modulasjonsdel.
Og normalt har jeg mellom 1,5 og 2 Ampere i antennestrøm, avhengig av frekvens.
– og lysstoffrøret som henger parallelt med antennekabelen lyser som en sol…

Kvikksølvlikeretterne
32
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Antennestrømamperemeter

Hei alle sammen, høsten er over oss for fulle mugger og den u-ungårlige hvite tiden
nærmer seg, og hittil holder vi på å drukne her på Østlandet, bare å håpe på at dere
ikke har for mange radioer i en kjeller som ikke er vanntett.
Dessverre ble også høstauksjonen avlyst grunnet Lørenskog Kommune som er
kommunen Kjenn Skole hører til, og de hadde lagt seg på samme linje som Oslo
Kommune angående korona epidemien, og da ble skolen stengt for utleie. Dette var
synd, for det var masse fint som var påmeldt av gjenstander. Etter ønske fra flere
medlemmer som hadde sendt inn forhåndsbud, ble disse kontaktet og gitt et tilbud på
de av foreningens gjenstander de ønsket å by på. Så vi ble kvitt noen til gitte priser
som vi ville ha havnet på under auksjonen. Det er fortsatt mulig å gi et bud på noen
av disse gjenstandene som er igjen, og vi kommer til å legge ut en revidert liste over
det som er igjen, på face book og på vår hjemmeside.
Vi håper på auksjon igjen til våren, og da med enda flere gjenstander.
Foreningens
gjenstander som alle ble
samlet på bordet før
auksjonen var avlyst.
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Vakre Mikrofoner, Beyer 550 LM.
Av Tor van der Lende (95).
Tyskland har alltid vært en produsent av mikrofoner, både proffe til studiobruk og
gode mikrofoner til hjemmebruk. Beyer er en av produsentene som har produsert
lydutstyr både i proff klassen og for hjemmemarkedet. Nå skal vi se på en Beyer
Dynamic, modell 550 LM. Dette er en «omnidirectonal« dynamisk mikrofon og med
frekvensgang fra 70 – 18.000Hz og 500 ohm imp.
Disse mikrofonene ble
produserte i
tidsrommet
1960-70, og
de ble bla.
brukt av BBC
til utereportasjer på
TV. De var
også populære
blant
musikere og
båndamatører.

Bordstativet er til å folde sammen når det ligger i esken, og i enden er det en 3 pol
DIN kontakt.
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Radioer jeg har møtt, Huldra 5.
Av Tor van der Lende (95)
For noen uker siden ble jeg kontaktet av en kar som hadde kjøpt et Huldra 5 kabinett
som han hadde pusset opp, med det var ett problem, radioen var død. Så innmaten
kom på døra pent emballert en dag. Dette var en stakkars dårlig behandlet radio.
Ingen nettspenning inn var første diagnose. Bak utgangsrøra ved siden av nettrafoen
sitter det en glassikring i en holder, og her var det mye grønt irr, ikke rart at
nettspenningen ikke ville inn. Sikring byttet og holderen rengjort. Dermed ble det
230v inn på trafoen, og da jeg skulle slå den av og på, var det bare klikket i bryteren
som hørtes, og det ble liv, rai rai, men, et lavt volum, knappen på volumpotmeteret
kunne dras nesten helt rundt uten at volumet endret seg. Her var det noe råttent.

Dette potmeteret hadde flere funksjoner, av-på bryter, trykk-trekk bryter for å skifte
visningen på trolløyet mellom stasjonsinnstilling og trekk ut, indikerer bildet LF
styrken, og selve potmeteret. Og ikke nok med det, foran på akselen sitter det en
roterende vender, for diskant regulering. Har noen av dere prøvd å bytte potmeter på
en Huldra 5 noen gang? Ikke det? Håper dere slipper det. Men jeg slapp ikke. Etter å
ha loddet av alle ledninger til og fra, måtte den lille trafoen skrues av for å komme til,
og 2 skruer som holder venderen i fronten løsnes slik at venderen ble løs, og
potmetermutteren løsnes.
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Her har jeg fått løsnet potmeteret og venderen, og neste skritt ble å skru løs trafoen
inni hylsa slik at det var lettere å komme til.

Ikke rart at det var et fast volum på denne radioen, her har rett og slett knappen blitt
vridd for hardt ned forbi venstre stopp punkt slik at her har plastdingsen som drar
sleperingen rundt på kullbanen sprukket i fillebiter. Men så var det å finne et nytt
potmeter maken til dette. Av og til har man flaks, jeg fant ett helt tindrende nytt i
foreningens utvalg av 500k potmetere. Og dette ble dytta inn igjen der det skulle
være.
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Her ser vi potmeteret på vei ut, og det som var tricky var å få løs mutteren som
holder potmeteret fast til endeplata bak venderen. På grunn av de to festehylsene var
det nesten umulig å komme til med en fastnøkkel eller nebbtang. Løsningen ble rett
og slett å bruke en skrutrekker som meisel på kanten av mutteren og banke forsiktig
på skaftet med en liten hammer og da løsnet mutteren og kunne dreies rundt. På
akselen mellom endeplata og venderen satt det en messing trinse som det opprinnelig
var tredd en snor rundt for å vise en indikasjon bak glasset for volumet ved en hvit
viser som flyttet seg på en skala, men her var både snor og viser borte vekk. Så den
funksjonen ble bare droppet.
En annen snor på denne radioen som var røket og snurret vekk var snora for ferrittantenna, og denne ble tredd på igjen etter beste evne, men jeg var ikke helt fornøyd
med resultatet da jeg plundret med å få den grønne retningsindikatoren på fronten til
å vise rett vinkel. Men antenna roterte som den skulle. En annen feil med denne
radioen var at jeg måtte bytte en del Hunts kondensatorer og katodelytten i utgangstrinnet samt å lodde den ene styregittermotstanden til rett pinne på rørsokkelen slik at
det ble en push pull forsterker og ikke en single ended, da denne feilkoplingen fra
Tandberg er velkjent.
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Radiogreier jeg har møtt, Gastor 465 FM.
Av Tor van der Lende (95)
Rett før ferien måtte jeg gå over en Gastor Meterbølge forsats, (FM) forsats som vi
hadde 2 stykker av i foreningen, og et av våre medlemmer ønsket å kjøpe en av disse,
og siden vi ikke hadde sjekket om disse virket tok jeg med meg en hjen på arbeidsbenken. Den var faktisk helt død. Heldigvis hadde vi katalogark på denne og her var
også skjema.
Denne var produsert i 1964 for å dekke behovet for FM på de fleste AM radioer som
folk hadde i stuene sine, og denne skulle bare plugges inn på radioens grammofon
inngang, og få en antenne inn i andre enden av forsatsen.

Betjeningen er veldig enkel, kun av og på bryter og frekvensinnstillingen, denne går
bare til 100 MHz, og fra 88 MHz, og det var vel ikke så mye å få inn over 100 MHz
på den tiden denne ble lansert.
Som sagt var denne helt død, og når jeg så på hvilke transistorer som var brukt var
feilen ganske klar, det var de gamle skumle AF 114, AF115 og AF 116.
Selve tunerenheten var innkapslet med AF 114 og 115, og var av fabrikat
TOROTOR, som var en stor Dansk produsent av spolesentraler og variable
kondensatorer og annet radiomateriell. MF stripa med 3 stk AF 116 var også
produsert av TOROTOR.
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Her ser vi innvendig i boksen og med MF stripa øverst med 3 MF trafoer og 3 stk. AF
116 transistorer. Til høyre ser vi FM tuneren med kontroll lyspæra oppå.
Strømforsyninga med nettrafoen sitter på et eget kort, og er ganske enkel, 1 likeretterdiode og 2 elektrolytter,og 2 motstandere, det er alt.
Det litt morsomme med denne tuneren fra TOROTOR er at vi har vi hatt flere kasser
med nye tunere når vi hadde lokaler på Soria Moria, og disse hadde vi fått av Anton
Klaveness, som brukte disse i noen reiseradioer han produserte. Da vi flyttet fra
Soria, hadde vi en stor container vi fylte med ting vi ikke så noe vits i å flytte med oss
til neste lokale vi hadde leid i Korsgata på Grünerløkka. Og i denne containeren
havnet også alle disse FM tunerene…….
Vi hadde en del av AF 116 transistorer på lager i foreningen, så derfor tok jeg med en
haug med disse hjem for å måle de. Jeg hadde på forhånd målt de 3 som satt på MF
stripa og her var det den berømmelig whisker kortslutningen som hadde slått til, og
blant de jeg tok med hjem fra foreningen, målte omtrent halvparten også kortslutning,
så de havnet i bøtta. Dette med whisker groing innvendig i disse germaniumtransistorene har vi omtalt flere ganger tidligere, så det regner jeg med at dere vet
mye om nå.
Det var utrolig trangt å komme til å få byttet disse transistorene, lodde ut de defekte
og inn med nye, lirke de tynne bena innimellom trangt plasserte komponenter.
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Her ser vi MF stripa med to MF trafoer og diskriminator/detektor trafoen bakerst.
Under kontrollmåling av strømforsyningen ble denne funnet for lav, kun 5 volt, og
denne burde ligge på 9 volt, så etter å ha byttet begge lyttene steg spenninga opp til 9
volt. Som dere ser på bildet er det montert en coax antenne kontakt på bakplata, og
denne er montert senere av de som har hatt denne forsatsen tidligere. Denne ble
koplet fra.

Her er nærbilde av tunermodulen som er forseglet.
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Her er skjema og trimmeforskrift.
Hvor mange av disse som ble produsert vites ikke, og prisen i butikk var kr. 150.-
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Så er vi kommet til dette hjørnes sisteside, og siden hele boka om Nipper er brukt,
kommer vi til å vise eldre radioreklamer sakset fra katalogen til den første Norske
radioutstillingen i Oslo 1925, som jeg håper viser litt interesse hos dere.

Gamle radioreklamer
fra 20-tallet er så
absolutt historisk
interessante da disse
viser det grunnleggende i radioutviklingen gjennom
tidene og vi får også et
innblikk i alle de
aktører som hadde
kastet seg på bølgen i
form av deler og
byggesett.
Se for eksempel på
denne reklamen her fra
O.M. Gaarder, som
allerede i 1925
reklamerte for
Amerikanske Super
Heterodyne mottagere.
Hvor langt var da
Norge kommet i
utviklingen av disse?
Da gikk det i 1-2 og 3
lampers apparater bygd
inn i margarin kasser.

Når det gjelder videre aktiviteter i foreningen som julemøtet, er jeg redd for at vi må
avlyse dette da det kommer ganske mange og siden plassen ikke er stor vil det bli tett
mellom medlemmene våre, og med munnbind vil det ikke bli så lett og spise julekaker og drikke gløgg. Dessverre. Så vi får alle håpe på bedre tider.
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NIPPER
Av Tom Valle (59)

I siste nummer av vårt tidsskrift "Hallo Hallo" ((Nr.151 3/20) er det gjengitt en side
av Morten M's bok "His Master`s Noise" fra Gyldendahl Norsk Forlag.
I dette er det såpass mange uriktigheter at jeg, da jeg leste det, tenkte at her må man
nok "put the Record straight".
Francis James Barraud (16.6.1856-24.8.1924) var en engelsk kunstmaler.
Han hadde arvet Nipper av sin avdøde bror Mark Henry. Det er antatt at Nipper kom
til verden 1883 eller 85, og gikk ut av den i 1895. Hunden opplevde altså ikke å se
hvor verdensberømt den skulle komme til å bli.
Nipper fikk et så fint gravsted som noen hund kunne ønske seg, under et molbærtre i
en have i Kingston-upon-Thames.
Barraud la merke til at Nipper satt veldig tankefull og så på ting med hodet litt på
skakke. Han fikk da tanken om å male hunden sammen med en fonograf. Fonografen
han brukte var en Edison-Bell. Han tok det med seg til Edison-Bell i London i et håp
om at de ville kjøpe bildet. Tydeligvis var selskapet ikke særlig interessert i bildet,
men ville tenke på det. Det kom ikke noe ut av dette. Det er ikke noe som tyder på at
det først ble malt en dør.
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Barraud satte derfor bildet i en krok sammen med andre i atelieret sitt. Han tok det
frem igjen etter noen tid, rundt 1899, og var da ikke fornøyd med fonografen med en
mørk trakt. Selv syntes han at bildet var mørkt og lite pent.
Han gikk derfor innom The Gramophone Co. i Maiden Lane, som kun for et år siden
hadde åpnet. Han hadde med seg et fotografi av bildet, og lurte på om han kunne få
låne et messinghorn for å male det inn istedet. Barry Owen, direktør for Gramophone,
så på bildet, og spurte om det muligvis var til salgs, og om Barraud kunne foreta noen
endringer av motivet. Han ville ha malt inn et apparat av eget fabrikat. De hadde en
samtale om hva bildet med de nødvendige forandringene skulle koste, og det ble
enige. Her var altså ingen i utgangspunktet "vilt begeistret", som Morten M. skriver.
De ble enige om en pris, og Owen kom med et tilbud på bildet, £100,- som skulle
deles i to deler: £50,- for bildet, og £50,- for copyrightrettighetene. Barraud var svært
fornøyd med det han fikk for bildet
Barraud fikk altså ikke flere hundre pund for bildet, han fikk 50. Ifølge ham selv var
han overrasket over at han fikk så mye, han hadde tatt litt i.
For å foreta de forandringene de var blitt enige om fikk han, med bud, levert en
grammofon til sitt studio slik at han kunne begynne.
Han fikk ingen livrente fra The Gramophone Co. Men, han malte 24 kopier av bildet,
som skulle henge i forskjellige styrerom. Dette fikk han selvfølgelig betalt for. En del
av kopiene ble malt i Hayes.
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Et helt ualminnelig radioklenodium
Av Bjørn Gunnar Smestad, medlem 2474

Mitt radiointeresserte søskenbarn og Tandbergentusiast Jon Karl Smestad hadde
denne Sachsenwerke Olympia 381W stående, og som jeg til min store glede fikk
overta. Dette er en kjemperadio fra 1937 eller 1938 – for dem som hadde det godt i
Hitlers Tyskland! Seks rør, likeretterrør og trolløye. Den har også noe som ingen jeg
kjenner vet hva er for noe, nemlig en kinoskala! Det er en liten prosjektor inne i
radioen som viser stasjonnavnene på en mattskive, i tillegg til en vanlig skala. Denne
kinoskalaen kan ses på bildene.
Jeg har vært så heldig å få tak i skjema til denne radioen, og det forteller selvfølgelig
en hel del. Det kan være morsomt å sammenligne denne radioen med for eksempel
Radionette verdensmottaker fra 1938, som hadde en påkostet lavfrekvensdel. Denne
Sachsenwerke-radioen hadde ingen velutviklet lavfrekvensdel, for eksempel så
mangler tilbakekopling fullstendig. Men radiodelen hadde konstruktørene gjort mye
ut av, det gleder jeg meg til å forske ut når prosjektet er kommet litt lengre.
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Til vinteren skal jeg skifte et antall kondensatorer, men det er best å være forsiktig i
denne prosessen, så for sikkerhets skyld kommer radioen til å koples til en variac. Det
manger også et ABC1 rør i radioen, som jeg har fått lagt til side hos NRHF og henter
når jeg drar nedover til Oslo en tur. Et slikt klenodium tar jeg ikke sjangsen på å få
sendt i posten. Tusen takk, NRHF. Så kommer jeg tilbake med flere bilder og en
rapport når radioen våkner til liv igjen.
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NOSTALGIPROSJEKT –
PHILIPS KONGRESS 3 MED REVERBEO
Av Finn Amundsen, Trysil, medlem 2276
Jeg må vel presisere at denne historien er ikke særlig original, men den gir kanskje
den noe yngre garde et lite innblikk i 1960-tallets radioteknologi.
Det ble i hvertfall kjærlighet ved første blikk, da den nye radiokabinettserien Philips
Kongress 2 ble lansert i 1960. Produsert av AS Radio Industri, ASRI for innvidde,
ved fabrikken i Sandakerveien 16 i Oslo. Stligere radiokabinett skulle man lete lenge
etter. Den kom i to utgaver til, Kongress 3 og Kongress 4, i årene fram til 1964 og ble
den siste radiokabinettserien som Philips produserte i Norge. TV tok over som
statussymbol i stua.

Bilde 1: Begge kabinettene ses på bilde 1, etter fullført jobb.
Jeg skaffet meg et Kongress kabinett som var til overs etter sluttprodusert serie, og
bygget chassiet selv. Det hadde sine fordeler å være ansatt på ASRI, med lett tilgang
på originale Philips deler, med personalrabatt! Kabinettet ble senere med på
flyttelasset land og strand rundt, Stjørdal, Narvik, Ålesund, Sykkylven og hjem igjen
til Lillestrøm. Da var det blitt oppskrapet, med ødelagt finér og rikrig stygt. Det
havnet til slutt på dynga. Dessverre gikk mitt møysommelige svennestykke, chassiet,
samme veien, ung og dum som jeg var. Har aldri tilgitt meg selv for akkurat det.
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Så for 10 år siden kom jeg over et prima eksemplar av Kongress 2 på Finn.no. Et
riktig vakkert eksemplar. Fortidens kjærlighet hadde ikke rustet, så det var bare å
kjøre de nødvendige 20 milene og bla opp de etterspurte hundringsene. Men - det var
jo egentlig Kongress 3 utgaven, den med reverbeo og som kom i 1962, som jeg
hadde aller mest lyst på. Det var jo DEN jeg hadde laget i 1963. Noen Kongress 3
dukket aldri opp på Finn i årene som fulgte, men her for et par måneder siden så
skjedde det faktisk! Kabinettet var temmelig slitent, men chassiset var intakt. Herlig.
10 mil kjørt, en seddel skiftet eier, og snart sto den på plass i kjellerstua, sammen
med en Garrard plateskifter fra 50-tallet som bonus. Noen 45-singler med Vidar
Sandbekk fulgte med. Sammen med en annen gammelradiofantast her i Trysil, Bjørn
Gunnar Smestad, så et nytt prosjekt dagens ly:, å konvertere min Kongress 2 til
Kongress 3. Begge kabinettene ses på bilde 1.
LITT OM OSS
Jeg jobbet på ASRI med montering og trimming av TV apparater fra 1960 til ‘64,
siste året forfremmet til reparatør. Var radio- og TV reparatør i diverse forretninger
fram til 1978, bl.a. hos radio/TV kjeden Bredo i Oslo, paralellt med ingeniørutdannelse, etterfuigt av jobb i utviklingsavd. på Tandbergs radiofabrikk. Lokket av
en svær annonse. Det var ikke måte på fremtidsutsikter, 4 måneder før den famøse
konkursen. Jeg ble med videre i tre år. Etterpå jobb hos Norsk Data og en del andre
IT bedrifter. Er aldeles håpløst bitt av selvbygger- og bitfiklerbasillen. Bjørn Gunnar
har en lignende bakgrunn, dessuten startet han et radio- og TV firma her i Trysil for
mange år siden, som lever i beste velgående fremdeles. I dag er vi pensjonister begge
to, med tid til restaurering av gammelradio- og båndopptakere for eget bruk, og andre
felles interesser som tar en god del av vår tid.
PHILIPS KONGRESS 2
Philips Kongress 2 var et utrolig solid og forseggjort radiokabinett, med plass til både
platespiller og båndopptaker, samt plater og lydbånd bak nedfellbare dører. Det var
en monoradio, for det var høyst usikkert når norske stereosendinger ville bli
tilgjengelig på FM båndet. Men apparatet ble markedsført som stereo, for såvel
platespiller som båndopptaker med stereo kunne koples til. Chassiet var stilig og
påkostet, se bilde 2, med to sluttforsterkere bestykket med 2 x EL84, uavhengige
bass- og diskantkontroller, balansekontroll og trykknapper for mono/stereo. Og på
undersiden bygd opp som et skikkelig kråkereir, på tradisjonelt Philips vis. Egnet til å
ta motet fra mang en radioreparatør. Kråkereiret var dog sirlig dokumentert i et
“idiotskjema” i servcemanualen. Så alt håp var ikke ute for modige reparatører
dersom noe skulle skje.

Hallo Hallo nr 152

49

Bilde 2: Kongress 2 chassis
Lyden var fremragende etter den tids standard, 800 ohms høyttaler i hver kanal, i
tillegg til diskanthøyttalere montert i kabinettsidene og koplet til hovedhøyttalerene
med en enkel kondensator. 800 ohms høyttalere var Philips’mantra for mindre eller
middels kraftige hi-fi forsterkere på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet.
Mindre og enklere utgangstrafoer var billigere og skulle føre til mindre tap og flatere
frekvenskurve, fordi transformasjonratio kunne reduseres til om lag 2,5. Chassiet
hadde utganger for 800 ohms ekstrahøyttalere, men slike var vel knapt å oppdrive hos
radioforhandlerne den gang. Det var et savn for dem som var vant til ekstrahøyttalere
på kjøkkenet og andre steder. Mange ville ha det på den tiden.
Konstruktørene i Nederland utviklet mange forsterkervarianter basert på 800 ohms
høyttalere, som blant annet fant veien til påkostede, reverbeo bordradioer på
kontinentet (ekvivalente med Kongress 3) og radioer med bi-ampli forsterkere. De
siste ble også markedsført i Norge.
Philips utviklet også transformatorløse forsterkere for effekter opp til 15 W, bygget
som “single ended push pull”, med rørene UL84 og UL86 for direkte drift av 800
ohms høyttaler via en lytt. Jeg bygde faktisk en slik forsterker i 1969 etter et skjema i
svenske “Radio och television”. Den låt faktisk ganske så bra. Kanskje jeg følger opp
temaet med 800 ohms høyttalere i en senere artikkel.
Radiodelen i Kongress 2 var fremragende, som alltid hos Philips.

50

Hallo Hallo nr 152

PHILIPS KONGRESS 3
I 1962 kom Kongress 3, gjenkjennelig med grønt skalaglass til erstatning for 2’erns
brune skalaglass, og med en rekke nye egenskaper. Denne modellen var mer påkostet,
prisen steg fra kr 1980 til kr 2100. Den var utstyrt med reverbeo, svingbar
ferritstavantenne og et ekstra sett med utgangstrafoer for tilkopling av 5 ohms
ekstrahøyttalere (!). Antar at noen kunder som absolutt ville ha ekstrahøyttalere på
kjøkkenet hadde mast seg til det. Norsk er norsk.

Bilde 3: Reverbeo komponentene sammen med Kongress 3 chassis
Alle som har en gitarforstereker kjenner jo reverbeo, det er en etterklangsenhet som
simulerer et ekkorom, elektronisk eller mekanisk. Kongress 3 anvendte naturlig nok
den mekaniske løsningen, som besto av en metallboks med to paralellkoplede
strenger og en tilpasningstrafo i hver ende, montert under kabinettet. I tillegg inngikk
en egen torørs reverbeo-forsterker bestykket med ECC83 og EF86, montert bak
venstre høyttaler. Kongress var et stort kabinett, godt med plass. Se bilde 3 av
komponentene sammen med Kongress 3 chassiet. Reverbofunksjonen ble koplet inn
når både Mono og Stereo knappene ble trykket inn samtidig. Plasseringen av
Reverbeo forsterkeren ses på bilde 4.
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Bilde 4: Reverbeo forsterkeren og høyttalerne for venstre kanal. Den ekstra utgangstrafoen for 5 ohms ekstrahøyttaler ses øverst i bildet. Den dukket også opp på
Kongress 3.
Lydsignalet fra mono (radio) eller sumsignalet fra venstre og høyre kanal
(platespiller/båndopptaker) ble derved rutet gjennom reverbeoenheten og gjengitt i
høyre høyttaler sammen med en andel av lydsignalet fra venstre høyttaler. Volumet
til reverbeosignalet var ikke justerbart. Reverbeofuksjonen var vel egentlig en
gimmick, men mange syns det var morsomt med dette “ekkorommet”, som tilførte
lyden en dose etterklang, og kunne gi inntrykk av simulert stereo. Hvorvidt lyden i
høyre høyttaler var fasevendt har jeg ikke undersøkt, men lyden høres nesten slik ut.
Trafoene for tilkopling av ekstrahøyttalere var montert på baksiden av kabinettet,
øverst i hvert høyttalerrom, og var utstyrt med vender for utkopling av de innebygde
800 ohms høyttalerne.
OMBYGGINGSPROSJEKTET
Med to kabinetter stilt opp ved siden av hverandre og chassiene demontert, var
jobben med å flytte over enhetene fra 3’ern til 2’ern og omvendt, egentlig ganske
oversiktlig. På bilde 5 er kabinettene stilt opp mot veggen, klar for jobben.
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Bilde 5: Kabinettene stilt opp mot veggen, klare til stripping.
Et 12 mm hull for føring av ledningene mellom reverbeoforsterker og reverbeoenhet
under kassen måtte bores opp på baksiden av kabinettet som skulle bli til Kongress 3.
Ombyttingen av ledningstrekkene var derimot ikke fullt så enkel. Ledningstrekkene
var vidt forskjellige i de to kabinettene, og det var MANGE ledninger å holde styr på.
Dessuten hadde Philips den uvanen å trekke ledninger den absolutt korteste veien,
slik at de gikk på kryss og tvers, ikke minst i høyttalerrommene, og ikke var samlet i
pene ledningsmatter som hos andre fabrikanter. Så det ble å tegne opp sirlige
“idiotskjemaer” for begge kabinetter og dobbeltsjekke opptil flere ganger, før
avbitertang og loddebolt kunne finnes fram. Og i 3’ern var ledningene for gløding og
jord til reverbeoforsterkeren ført direkte fra hovedchassiet, så det var bare å klippe –
klippe, og prøve å huske hvor ledningene kom fra. Det var blitt langt på natt da dette
fant sted, og jeg hadde selvfølgelig glemt å merke ledningene. Men det gikk da bra...
Så var det den nødvendige rengjøringen av chassiene da, smurt litt her og der, og ikke
minst å få blåst ren de variable avstemningskondensatorene. Støv mellom lamellene
fører garantert til knitring og støy når man søker. Skalapærer med bajonettsokkel var
bestilt fra eBay. Kunne ha bygget om til E10 skrusokkel, men original skal være
original. Chassiene var avprøvd før demontering, ikke noe brum eller overraskelser
fra lytter osv. Philips kondensatorer går for å ha lang levetid, det har i hvertfall ikke
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vært nødvendig å bytte noen p.t. Kanskje senere, hvis jeg begynner å sjekke
frekvenskurve og følsomhet.
Monteringen av det Kongress 3 chassiet fra den gamle 3’ern gikk greit, bortsett fra at
innføringen av ferritstavantenne og en ny oppsats med mange nye trimmekondensatorer og ledningstræl for denne, gjorde monteringen av indikatorrør,
mono/stereo knappesats osv. til en prøvelse. Mer enn én gang forsvant de små
skruene ned i chassiet som måtte tas ut enda en gang. Et par damehender var sårt
savnet. Men tviler på at kona hadde turt å putte hendene inn i dette vepsebolet. Så jeg
spurte ikke.
Så kom sannhetens øyeblikk, ville det gå med oss som med den stakkars vikingen på
bilde 6? Neida, ingen ubehagelige overraskelser. Alt var i skjønneste orden,
skalasnorer og ditto lys fungerte, reverbeoen på den nye 3’ern også. Men en
høyttalerledning løsnet og måtte loddes bedre. Svak FM på 3’ern, men et “nytt”
ECC85, velvilligst utlånt av Bjørn Gunnar fikset det. Flere svenske FM stasjoner kom
til live med den innebygde FM antennestumpen. Det slitte kabinettet, som nå var blitt
til en Kongress 2, ble donert til en innabygds samler.

Bilde 6: Klar for avprøving
med strøm tilkoplet.. én, to,
tre..

Misssion completed! Neste lille prosjekt blir å få opp en skikkelig FM antenne på
taket, slik at jeg kan nyte svenske P4 som spiller min og Per Gunnars musikk i sene
nattetimer.
Takk for tålmodigheten og takk for oppmerksomheten!
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Våre morsenøkler

Dette er (Foto:
også
radiohistorie.
Tore Moe Namsos)

Morsenøkkel fra Norsk Marconikompani 1930-tallet. Legg merke til at nøkkelen har
serienummer. Marconi hadde som policy ikke å selge, men å leie ut skipsradioutstyr.
Derfor var det viktig å holde rede på hvor alle apparater og enheter befant seg.

Tangent DAB table radio.

(Foto: Tore M. Namsos)

Tivoli Audio model DAB.
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